
 

ประกาศสมาคมชาวจันทบุรี 

เรื่อง  รายช่ือนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
********** 

ด้วยสมาคมชาวจันทบุรี  ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี              
ในรัชกาลที่ ๗ ได้จัดท าโครงการมอบทุนการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒ ส าหรับนักเรียน นักศึกษาชาวจันทบุรี         
เพ่ือเป็นการกุศล และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

สมาคมชาวจันทบุรี ก าหนดให้ทุนการศึกษาเพ่ือนักเรียน นักศึกษาชาวจันทบุรี ที่มีความประพฤติดี        
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา ที่เปน็ชาวจันทบุรี หรือมีภูมิล าเนา
อยู่ที่จันทบุรี จ านวน ๕๕ ทุน และทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี  จ านวน ๑๐ ทุน            
รวมทั้งสิ้น ๖๕ ทุน เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

สมาคมชาวจั นทบุ รี ฯ  ได้ คั ด เ ลื อกผู้ มี สิ ท ธิ์ รั บทุ นการศึ กษา เสร็ จ สิ้ น แล้ ว  จ านวน  ๕๘  ทุ น                     
เป็นจ านวนเงิน ๒๔๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังต่อไปนี้      
เข้ารับทุน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ อาคาร ๓๕  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

๑. ระดับประถมศึกษา ปีท่ี ๑-๖ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๐ ทุน  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ (จ านวน ๑๒ ทุน) 

  ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ ด.ญ.สลิลทิพย ์ สิงห์คาร ป.๔ รร.วัดหนองคัน อ.ท่าใหม่ ๔.๐๐ 

๒ ด.ช.กล้าณรงค์  ชมภูศรี ป.๒ รร.วัดร าพัน อ.ท่าใหม่ ๔.๐๐ 

๓ ด.ญ.ประภาวดี  เปรมพักตร์ ป.๒ รร.วัดสิงห ์อ.เมือง ๔.๐๐ 

๔ ด.ญ.กนกวรรณ  แช่มช้อย ป.๓ รร.วัดหนองคัน อ.ท่าใหม่ ๔.๐๐ 

๕ ด.ญ.กัญญาภัทร  พรหมบุตร ป.๒ รร.วัดแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว ๓.๙๘ 

๖ ด.ญ.เบญจพร  ร่วมค า ป.๒ รร.วัดแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว ๓.๙๘ 

๗ ด.ญ.วรัญญา  เจนจัดการ ป.๒ รร.วัดนาซา อ.นายายอาม ๓.๙๖ 

๘ ด.ญ.ภัทรพรรณ  ดวงแว่ว ป.๓ รร.วัดหนองคัน อ.ท่าใหม่ ๓.๘๙ 

๙ ด.ช.ภานวุัฒน ์ งามปลื้ม ป.๓ รร.วัดร าพัน อ.ท่าใหม่ ๓.๘๕ 

๑๐ ด.ญ.พิมพ์ลภัส  หลิมเจริญ ป.๓ รร.วัดไผ้ล้อม(อินทร์อุทัย)อ.เมือง ๓.๘๗ 



  ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑๑ ด.ญ.อามาฎา  ทิพย์ไสยาศน์ ป.๖ รร.บ้านวังไม้แดง อ.แก่งหางแมว ๓.๘๒ 

๑๒ ด.ญ.รพีภัทร  วะโร ป.๕ รร.บ้านเขามะปริง อ.นายายอาม ๓.๗๕ 

 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ (จ านวน ๑๔ ทุน) 

 ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ ด.ช.กฤติน  สีขาว ป.๔ รร.บ้านบ่อ   อ.ขลุง ๓.๑๕ 

๒ ด.ญ.ปพิชญา  เชื้ออุ่น ป.๖ รร.วัดวัดยาวล่าง อ.ขลุง ๓.๘๓ 

๓ ด.ญ.บัณฑิตา  โพธิ์ศรี ป.๖ รร.วัดหนองเสม็ด อ.ขลุง ๓.๐๔ 

๔ ด.ญ.ปิยวรรณ   กิจอนันต์ ป.๔ รร.วัดท่าหัวแหวน อ.แหลมสิงห์ ๓.๗๙ 

๕ ด.ช.ธนภัทร  รักร่วม ป.๕ รร.วัดหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ ๓.๕๔ 

๖ ด.ช.อรรฆพร  บุญโยประการ ป.๔ รร.วัดขนุน อ.มะขาม ๔.๐๐ 

๗ ด.ญ.ธัญวรัตน ์ สมานภักดิ ์ ป.๓ รร.วัดมะทาย อ.มะขาม ๒.๘๔ 

๘ ด.ญ.อาภาพร  เหมวงษ์ ป.๖ รร.วัดทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน ๓.๘๒ 

๙ ด.ญ.บุษบา  พันทรดี ป.๖ รร.บ้านโพธิ์  อ.โป่งน้ าร้อน ๓.๕๗ 

๑๐ ด.ญ.ณัฐสิน ี มิ้นคง ป.๓ รร.วัดส าโรง อ.สอยดาว ๓.๘๘ 

๑๑ ด.ญ.อนุธิดา  พรธรรม  ป.๔ รร.บ้านทับสงฆ ์อ.สอยดาว ๓.๒๖ 

๑๒ ด.ญ.มลฤด ี สมานจิตร ป.๔ รร.ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๒ สอยดาว ๓.๒๕ 

๑๓ ด.ญ.มิ่งกมล   วงษ์น้อย ป.๖ รร.วัดทุ่งกบิล อ.เขาคิชฌกูฎ ๓.๔๗ 

๑๔ ด.ช.ณัฐวุฒ ิ มีสุข ป.๖ รร.วัดคลองตะเคียน อ.เขาคิชฌกูฏ ๓.๑๓ 

สังกัด เทศบาลเมืองจันทบุรี (จ านวน ๒ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ ด.ญ.จันทร์กระจ่าง หาญกุล ป.๖ รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ๓.๗๓ 

๒ ด.ญ.พิชญกร  สราภิรมย์ ป๖/๓ รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ๓.๙๕ 

 

 

 



สังกัด เทศบาลเมืองขลุง (จ านวน ๑ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ ด.ญ.จิรญาภา  กือสันเทียะ ป.๖ รร.เทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร) ๓.๗๓ 

สังกัด เทศบาลเมืองท่าใหม่ (จ านวน ๑ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ ด.ญ.กนกกร   มากพงศ์ ป.๖ รร.เทศบาลวัดหนองบัว ๓.๔๔ 

๒. ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙ ทุน  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ (จ านวน ๑๕ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ น.ส.รวสิรา ฉายวิเศษพล ม.๔ รร.เบญจมราชูทิศ ๓.๒๑ 

๒ น.ส.พัชร ี กลิ่นรักษา ม.๕ รร.เบญจมานุสรณ์ ๓.๐๒ 

๓ น.ส.วนิดา  ใจสุทธิ ม.๖ รร.แหลมสิงห์วิทยาคม ๓.๙๐ 

๔ น.ส.ณิชนันท ์ จิตต์แสวง ม.๖ รร.ศรียานุสรณ์ ๓.๘๙ 

๕ ด.ช.ณัฐภัทร  ปั่นธรรม ม.๓ รร.เบญจมราชูทิศ ๓.๘๘ 

๖ ด.ญ.ขวัญข้าว  อินนา ม.๑ รร.หนองตาคงพิทยาคาร ๓.๗๒ 

๗ น.ส.ปภัสสร  ศรนุรักษ์ ม.๕ รร.นายายอามพิทยาคม ๓.๖๙ 

๘ น.ส.อาทิตยา ศรีสุวรรณ์ ม.๕ รร.แก่งหางแมวพิทยาคาร ๓.๖๔ 

๙ ด.ญ.สุภัสสร โพธิ์กาศ ม.๑ รร.หนองตาคงพิทยาคาร ๓.๖๔ 

๑๐ น.ส.ปัตฏิญา อินสุข ม.๖ รร.เบญจมานุสรณ์ ๓.๕๙ 

๑๑ น.ส.อภิญญา  กิตติธนานุรักษ์ ม.๔ รร.นายายอามพิทยาคม ๓.๔๙ 

๑๒ นายธัญทัต  ขุนพิมล ม.๖ รร.เบญจมราชูทิศ ๓.๔๔ 

๑๓ น.ส.สุดารัตน ์ สมบุญ ม.๖  รร.เบญจมานุสรณ์ ๓.๓๓ 

๑๔ นายภูวดล  เขมะเพ็ชร ม.๕  รร.เบญจมราชูทิศ ๓.๖๒ 

๑๕ น.ส.อรทัย  ส่งเสริม ม.๕ รร.สอยดาววิทยา ๓.๖๐ 

 

 

 

 



 

สังกัด วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี (จ านวน ๑ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ นายภานุมาศ  โพธิพัฒน์ ปวช.๒ คอมพิเตอร์ธุรกิจ ๓.๓๖ 

สังกัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (จ านวน ๒ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ น.ส.ครองขวัญ  ไชยพฤกษ์ ปวช.๑ การบัญชี ๓.๘๔ 

๒ นายธนากร  สีสมญา ปวช.๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓.๕๐ 

สังกัด วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม (จ านวน ๑ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สถานศึกษา เกรด 

๑ น.ส.ชุติมา เรืองศรี   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (โรงแรม) ๓.๗๓ 

๓. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๕ ทุน  

สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลจันทบุรี (จ านวน ๑ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สาขา เกรด 

๑ นายนพดล  ดวงศรี ปริญญาตรี ปี ๑ 
 

๒.๙๖ 

สังกัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (จ านวน ๑ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สาขา เกรด 

๑ น.ส.สุรารักษ์  ปลื้มส าราญ ปี ๒  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ๓.๐๘ 

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (จ านวน ๑ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สาขา เกรด 

๑ น.ส.กัลยรัตน์  งามล้วน ปี ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ๓.๕๕ 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (จ านวน ๒ ทุน) 

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สาขา เกรด 

๑ น.ส.กิตยา  แพทย์ศรีวงษ์ ปี ๓ ภาษาไทย ๓.๙๑ 

๒ น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีคล้าย ปี ๓ การบัญชี ๓.๘๔ 

 



 

๔. ทุนส าหรับบุตรหลานสมาคมชาวจันทบุรี ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๔ ทุน  

   ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น สาขา เกรด 

๑ ด.ญ.อุษณาวรรณ  โกมลวานิช ม.๑ รร.พัฒนานิคม ลพบุรี ๔.๐๐ 

๒ ด.ญ.ศรัณย์พร  เลิศศรีสว่างวงศ์ ป.๕ รร.มาเรียลัย กรุงเทพฯ ๔.๐๐ 

๓ ด.ช.ณัฏฐกิตติ ์ ทิพโสต ม.๑ รร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ๓.๗๒ 

๔ ด.ญ.วิภาดา  แก้วไทรคช ม.๑ รร.ตังเอ็ง ๓.๓๖ 

 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 พ.ต.ท.ดร. 

   (ธวัชชัย  แสวงทรัพย์) 

                    นายกสมาคมชาวจันทบุรี 

 


